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1	 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้าของประเทศไทย ปี 2564.
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นโยบายสังคม

แผนงาน
แผนงำนด้ำนนโยบำยสังคมของยูนิเซฟจะสนับสนุนสถำบันและ
กลไกต่ำง	ๆ	ในกำรแก้ปัญหำควำมเปรำะบำงหลำยด้ำนของกลุ่มเด็ก
ที่ขำดโอกำสในประเทศไทย

แผนงำนด้ำนนโยบำยสงัคมของยนูเิซฟตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรวเิครำะห์
ช่องว่ำง	 ควำมท้ำทำย	 และโอกำสเชิงนโยบำยของประเทศไทย	
โดยผ่ำนกำรปรกึษำหำรอืกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	ได้แก่	หน่วยงำนภำครฐั	
หน่วยงำนของสหประชำชำติ	 สถำบันคลังสมอง	 ภำควิชำกำรและ
ภำคเอกชน	และค�ำนงึถงึผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19	
ตลอดจนยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว	 และกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

แผนงำนนี้จะให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อวำงแผนและจัดท�ำงบประมำณด้ำนนโยบำยสังคม	 และจะเน้น 
กำรบูรณำกำรบริกำรกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรบริหำรจัดกำร 
งบประมำณให้มีประสิทธิผลและเท่ำเทียมยิ่งขึ้น	 นอกจำกนี้	 ยังเน้น
กำรด�ำเนินนโยบำยเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนในเด็กอย่ำงเป็นระบบ	
และกำรประสำนงำนระหว่ำงภำคส่วนต่ำง	ๆ 	และในทกุระดบัของภำครฐั	
โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ปัญหำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

ข้อจ�ำกัดและควำมยั่งยืนด้ำนงบประมำณ	 คือควำมท้ำทำยส�ำคัญ
ในกำรด�ำเนินนโยบำยและโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ด้ำนสังคม	 โดยเฉพำะ
ในช่วงที่รัฐบำลต้องควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณและประสบภำวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวจำกผลกระทบของโรคโควิด-19	 แผนงำนนี้	 
จะเน้นกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง	 ๆ	 
ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนงบประมำณและกำรทบทวนรำยจ่ำย	
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น	 ไปจนถึงกำรรณรงค์ให้เกิดกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณเพ่ือเด็กอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ	 
มีควำมเท่ำเทียม	และตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ร้อยละ 9.9 ของเด็กในประเทศไทย 
อยู่ใต้เส้นความยากจน1 

ร้อยละ 21.5 ของเด็กในประเทศไทย 
ประสบกับภาวะความยากจนหลายมิติ2 

เด็กจ�านวน 2.3 ล้านคนในประเทศไทย  
หรือมากกว่าครึ่งของเด็กวัยต�่ากว่า 6 ปี  

ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด3 

งบประมาณเพื่อการคุ้มครองทางสังคม  
(ไม่รวมงบประมาณด้านสาธารณสุข)  

มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.6  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 25624 
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นอกจำกนี้	ยูนิเซฟจะเน้นกำรเสริมสร้ำงระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม
ให้เข้มแข็งและยืดหยุ่น	และกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนซึ่งเกิดขึ้นเป็น
วฏัจกัรและเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง	โดยจะเน้นกำรขยำยโครงกำรเงนิ
อุดหนุนเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้ำ	และกำรคุ้มครองทำงสังคมที่ให้ 
ควำมส�ำคัญกับควำมเท่ำเทียมทำงเพศและตอบสนองต่อวิกฤตต่ำง	ๆ 	
อีกทั้งจะส่งเสริมให้กำรคุ้มครองทำงสังคมมีควำมเชื่อมโยงกับ 
แผนงำนในด้ำนอื่น	ๆ	ด้วย	

ภูมิหลัง
ประเทศไทยได้ขยบัจำกประเทศรำยได้ต�ำ่เป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง
ระดับสูงในระยะเวลำไม่ถึงหน่ึงชั่วคน	 กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
เป็นไปอย่ำงรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง	 อีกทั้งยัง 
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรขจัดควำมยำกจนขั้นรุนแรง	 โดยอัตรำ 
ควำมยำกจนลดลงจำกร้อยละ	 67	 เม่ือปี	 2511	 เหลือร้อยละ	 6.3	 
ในปี	2564

นอกเหนอืจำกควำมส�ำเรจ็ในกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19	
รัฐบำลยังได้ออกมำตรกำรเยียวยำและกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทำ
ผลกระทบต่อประชำชนและระบบเศรษฐกจิ	มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิ
เหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกำรบริโภคในภำคครัวเรือนและ
ควำมอยู่รอดของธุรกิจขนำดเล็ก	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19	ได้ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อชุมชนที่ยำกจนที่สุด	
โดยมีประมำณกำรว่ำคนยำกจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	300,000	คน	
ในปี	2563	เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-191

5	 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.	รายงานภาวะสังคมไตรมาสที่ 4/2563.	ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจก�ำลังแรงงำนโดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.	2563.

ตลอดระยะเวลำ	 10	 ปีที่ผ่ำนมำ	 อัตรำกำรว่ำงงำนในประเทศไทย 
ต�่ำกว่ำร้อยละ	2	แต่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญในปี	2563	เนื่องจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19	โดยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	0.98	ในปี	2562	 
เป็นร้อยละ	 1.69	 ในปี	 25635	 ทั้งนี้	 ปัญหำส�ำคัญในตลำดแรงงำน 
คืออัตรำค่ำจ้ำงท่ีเติบโตช้ำ	 และกำรท่ีคนจ�ำนวนมำกหันไปท�ำงำน 
ในภำคเศรษฐกิจไม่เป็นทำงกำรซึ่งขำดควำมมั่นคง	

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นพ้องว่ำ	 ประเทศไทยไม่ได้ขำดข้อมูลหรือ
กำรศึกษำวิจัย	 แต่กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรก�ำหนดนโยบำย
อย่ำงเป็นระบบยังเป็นไปอย่ำงจ�ำกัด	 เนื่องจำกข้อมูลยังขำดคุณภำพ	
และขำดกำรบูรณำกำรและกำรเช่ือมต่อชุดข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง	ๆ 	รวมถึงผู้ก�ำหนดนโยบำยทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
ยังมขีีดควำมสำมำรถจ�ำกดัในกำรวเิครำะห์และใช้ประโยชน์จำกข้อมลู	
อย่ำงไรกด็	ีในปัจจบุนั	มคีวำมพยำยำมทีจ่ะสนบัสนนุให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	
บูรณำกำรและปรับปรุงกำรใช้ข้อมูลด้ำนต่ำง	ๆ	อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

แม้ระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมของไทยจะมีกำรพัฒนำอย่ำงมำก	
แต่งบประมำณด้ำนกำรคุ้มครองทำงสังคมของไทยยังคงต�่ำกว่ำ 
ประเทศอืน่ท่ีมรีำยได้ระดบัเดยีวกนัท้ังในภมูภิำคและทัว่โลก	นอกจำกนี้	
ยังมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ	เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก	 โดยกำรลดควำมยำกจนให้ส�ำเร็จได้นั้น 
ต้องเริ่มจำกกำรขยำยควำมครอบคลุมและกำรสนับสนุนงบประมำณ
อย่ำงยั่งยืนส�ำหรับบริกำรกำรคุ้มครองทำงสังคม	

© UNICEF Thailand/2020/Brown
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พันธมิตร
• กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

• กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหำดไทย

• ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง	กระทรวงกำรคลัง

• ส�ำนักงบประมำณ	ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

• ส�ำนักงบประมำณของรัฐสภำ

• ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

• ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

• องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(ILO)

• โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ	(UNDP)

• สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ	เช่น	ธนำคำรโลก

• ภำคประชำสังคม

• องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ

• ภำคเอกชน

• สถำบันวิจัยและภำควิชำกำร

© UNICEF Thailand/2016/Thuentap
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การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อเด็ก

ระบบนิเวศของข้อมูลท่ีมีคุณภำพและเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ	
คือองค์ประกอบส�ำคัญในกำรรณรงค์และผลักดันนโยบำยเพื่อเด็ก	
แผนงำนด้ำนนโยบำยสังคมของยูนิเซฟมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับ
กำรบรหิำรจดักำรควำมรูแ้ละกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและกำรศกึษำ
วิจัยในกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อเด็กของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	

กำรรวบรวมและจดัท�ำข้อมลูทีม่คีณุภำพ	ตลอดจนกำรก�ำหนดนโยบำย
บนพื้นฐำนของข้อมูลเชิงประจักษ์	เป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยเวลำ	
ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรเผยแพร่	 เชื่อมโยง	 และกำรบูรณำกำรข้อมูล
จำกแหล่งต่ำง	ๆ	เข้ำด้วยกัน	อีกทั้งยังต้องอำศัยกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำร
วิเครำะห์เชิงนโยบำย	 และกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย
เพื่อให้กำรก�ำหนดนโยบำยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูลเชิงประจักษ์	 
ด้วยเหตุนี้	 ยูนิเซฟจึงมุ่งมั่นสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ของรัฐบำลในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพื่อก�ำหนดนโยบำย	
โดยจะด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน	

ยูนิเซฟจะเน้นกำรพัฒนำวิธีกำรวัดระดับควำมยำกจน	 กำรติดตำม 
และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนต่ำง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 และจะ 
มุ่งสนับสนุนกำรจัดท�ำกำรศึกษำวิจัยและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ของกลุ่มเปรำะบำงต่ำง	ๆ	ได้แก่	เด็กพิกำร	เด็กในชุมชนยำกจนและ
ชุมชนแออัด	 เด็กชำติพันธุ์	 เด็กอพยพโยกย้ำยถ่ินฐำน	 และเด็กไร้รัฐ	
ไร้สัญชำติ

ยูนิเซฟจะส่งเสริมกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ที่ท�ำงำน
ด้ำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูและสถิต	ิโดยให้กำรสนบัสนุนทำงวชิำกำร	
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ	
รวมทั้งกำรรณรงค์อย่ำงต่อเน่ือง	 นอกจำกน้ี	 จะสร้ำงพื้นที่ให้ผู้คน 
ในสงัคมได้มโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็และตรวจสอบข้อมลูด้ำนเดก็ด้วย	

1
• ให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่

ผลกำรศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอยู ่และ
ปัญหำควำมขำดแคลนของเด็กให้ผู้ก�ำหนดนโยบำยและ
สำธำรณชนรับทรำบ

• ใช้ผลกำรศึกษำวิจัยในกำรรณรงค์ให้ภำครัฐและเอกชน
เหน็ควำมส�ำคญัของกำรแก้ปัญหำควำมขำดแคลนของเดก็
จำกต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหำ

• ให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรเพื่อยกระดับกำรใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลในกำรวำงแผน	 และกำรด�ำเนินโครงกำร
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

• สนบัสนนุให้มกีำรบรูณำกำรและแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนเจ้ำของข้อมลู	เพือ่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้อย่ำง
เต็มศักยภำพ

ประเด็นที่ยูนิเซฟให้ความส�าคัญ
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ระบบ 
การคุ้มครอง 
ทางสังคมที่ดีขึ้น
ส�าหรับเด็ก

ยูนิเซฟจะร่วมกับรัฐบำลในกำรดึงผู้มีบทบำทส�ำคัญเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกภำพ	เพื่อพัฒนำระบบกำรคุ้มครอง 
ทำงสังคมแบบบูรณำกำรที่ครอบคลุมและให้ควำมส�ำคัญกับเด็กและ
ควำมเสมอภำคทำงเพศ	พร้อมส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรด�ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ดังกล่ำว

ยูนิเซฟจะสนับสนุนให้กำรคุ้มครองทำงสังคมที่มีอยู่แล้วตอบสนอง
ควำมต้องกำรของเด็กมำกขึ้น	 โดยบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนของ
หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 เข้ำด้วยกัน	 และจะผลักดันให้มีระบบสวัสดิกำร
แบบบูรณำกำรส�ำหรับเด็ก	 โดยแบ่งเป็นหลำยระดับ	 รวมท้ังจะ 
ช่วยออกแบบกำรด�ำเนินโครงกำรกำรคุ้มครองทำงสังคมที่ส�ำคญั	เช่น	
โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 กำรจ่ำยเบี้ยควำม
พิกำร	และบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ	เพื่อเชื่อมโยงกำรคุ้มครองทำงสังคม
และบริกำรพื้นฐำนอื่น	 ๆ	 และเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรด�ำเนินงำน	
กำรทะเบียน	และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	

นักสังคมสงเครำะห์และผู้จัดกำรรำยกรณี	 คือหัวใจส�ำคัญของระบบ
กำรคุ้มครองทำงสังคมแบบบูรณำกำร	ยูนิเซฟจะสนับสนุนหน่วยงำน	
ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือพฒันำขดีควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำทีด้่ำนบรกิำรสงัคม	
และจะท�ำงำนร่วมกับรัฐบำล	 ภำคเอกชน	 และสถำบันคลังสมอง	
ในกำรจัดท�ำแผนงำนเพื่อพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม	โดยมุ่ง
สร้ำงบรรทัดฐำนของนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว	และเสริมสร้ำง
ควำมยืดหยุ่นในกำรรับมือกับควำมท้ำทำยต่ำง	ๆ	 เช่น	ภัยธรรมชำติ	
และปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำ	 นอกจำกนี้	 จะส่งเสริมให้มำตรกำร
กำรคุ้มครองทำงสังคมที่รัฐบำลได้ริเริ่มในช่วงกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19	ให้ควำมส�ำคัญกับครอบครัวที่มีเด็กมำกขึ้น

2
• สนับสนุนรัฐบำลและภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองทำงสังคมในระดับประเทศ

• สนับสนุนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์และภำคีอื่น	ๆ	ส่งเสริมให้โครงกำรกำรคุ้มครอง
ทำงสังคมตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กกลุ่มเปรำะบำง
ที่สุด

• สนบัสนนุกำรยกระดบักำรคุม้ครองทำงสงัคมเพ่ือตอบสนอง
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะในบริบทของกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

• ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรลงทุน
ด้ำนกำรคุ้มครองทำงสังคม	 รวมท้ังเสริมสร้ำงทัศนคติ
เชงิบวกต่อกำรเก็บภำษแีบบขัน้บันไดและกำรมปีระกันสงัคม

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ช่วยนรินทิพย์ 
พมมารนิทร ์ในจังหวดัสมุทรสาคร เลีย้งดนู้องอั่งเปาและอั่งปันใหเ้ติบโต
และมีสุขภาพแข็งแรง “เงินอุดหนุนส�าคัญมากค่ะ ฉันใช้ซ้ือนมและ
อาหารเสรมิส�าหรบัลกู” เธออธบิาย ยูนเิซฟก�าลงัท�างานรว่มกบัรฐับาล
และภาคเีครอืขา่ยในการขยายโครงการเงินอุดหนนุฯ ใหเ้ป็นแบบถว้นหนา้
เพื่อครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีทุกคน
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การส่งเสริมความยั่งยืน ความเท่าเทียม และ
ประสทิธภิาพในการจดัสรรงบประมาณเพื่อเดก็

งบประมำณทีจ่�ำกัดและขำดควำมยัง่ยนื	 ถือเป็นควำมท้ำทำยต่อกำร
ด�ำเนนินโยบำยและโครงกำรทำงสงัคม	โดยเฉพำะในช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่	
ด้วยเหตุนี้	 ยูนิเซฟจะผลักดันให้ผู้มีบทบำทส�ำคัญในภำครัฐให้ควำม
ส�ำคญักับหลักกำรจดัสรรงบประมำณด้ำนสงัคม	 พร้อมทัง้เสริมสร้ำง
แนวร่วมในกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัเดก็	โดย
เน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	
และผลกัดันให้ประเดน็ส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเดก็ปรำกฏอยูใ่นแผนงบประมำณ
ของรัฐบำล	 และให้แน่ใจว่ำกำรวำงแผนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ด้ำนกำรให้บริกำรต่ำง	 ๆ	 จะเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำและเท่ำเทียม	 ทั้งนี้	 
ยนูเิซฟจะช่วยจดัท�ำข้อมลูและทำงเลอืกทีร่อบด้ำนเกีย่วกบักำรจดัสรร
งบประมำณทีย่ัง่ยนืส�ำหรับบรกิำรทำงสงัคมทัง้ในระยะกลำงถึงระยะยำว

ยูนิเซฟจะท�ำกรอบควำมร่วมมือกับส�ำนักงบประมำณ	 เพื่อร่วมกัน 
พฒันำหลกัสตูรงบประมำณทีค่�ำนงึถงึเดก็และเยำวชน	 โดยหลกัสูตร 
ดังกล่ำวจะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของส�ำนักงบประมำณในกำร 
ให้ควำมรูแ้ก่ผูบ้รหิำรและเจ้ำหน้ำทีด้่ำนงบประมำณในหน่วยงำนรำชกำร
ทัง้ในส่วนกลำงและส่วนท้องถิน่

ยูนิเซฟจะจัดท�ำกรอบควำมร่วมมือกับส�ำนักงบประมำณของรัฐสภำ		
เพื่อสนับสนุนบทบำทและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำน 
ด้ำนงบประมำณของรัฐสภำในกำรติดตำมตรวจสอบและวิเครำะห์ 
กำรจดัสรรและกำรใช้งบประมำณด้ำนเดก็

ยนูเิซฟจะแบ่งปันควำมรูแ้ละแนวปฏบิตัสิำกล	 เพือ่ช่วยพฒันำระบบ
กำรประเมินผลในระดบัประเทศ	โดยจะให้ควำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำร
เพือ่พฒันำขดีควำมสำมำรถเชิงสถำบนัและทักษะของบุคลำกร	 และ 
จะสนบัสนนุกำรประกนัคณุภำพของระบบกำรประเมนิผลต่ำง	ๆ

ยนูเิซฟจะให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณเพือ่เดก็
แก่ทกุหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง	 โดยเฉพำะในด้ำนกำรพฒันำเดก็ปฐมวัย	
กำรศึกษำ	 กำรคุ้มครองเด็ก	 และกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชน	 
โดยยทุธศำสตร์จะมคีวำมยดืหยุน่ต่อบรบิททำงเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลำ
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• ศกึษำวิจัย	ประสำนงำน	และดงึภำคส่วนต่ำง	ๆ 	เข้ำมำมส่ีวนร่วม
ในกำรแลกเปล่ียนเชิงวิชำกำรด้ำนกำรสนับสนุนงบประมำณ
อย่ำงยัง่ยนืให้แก่บรกิำรสงัคม	โดยค�ำนงึถงึสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
และรำยได้ของรัฐบำลในระยะกลำงถึงระยะยำว

• ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของหน่วยงำนภำครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อเด็กและกำรวำงแผนและ
จัดท�ำงบประมำณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

• ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและระดมเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เพือ่ประเมนิกำรใช้จ่ำยของโครงกำรเพือ่เดก็ของรัฐบำลเป็นระยะ	
พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกด้ำนควำมเท่ำเทียมและประสิทธิผล 
ของโครงกำร

• ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรในกำรจัดท�ำกรอบงบประมำณ
เพือ่เดก็ในระยะกลำงทีค่ำบเกีย่วหลำยหน่วยงำน	เช่น	กำรพฒันำ
เด็กปฐมวัยและสุขภำพจิต	 เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรจัดสรร
งบประมำณประจ�ำปีที่เพียงพอในระยะกลำง

• สนับสนุนหน่วยงำนด้ำนสังคมในกำรจัดท�ำค�ำของบประมำณ
เพื่อเด็ก	 และกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ	
และศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนนิโครงกำรส�ำคญัด้ำนอืน่	ๆ 	
เช่น	กำรพัฒนำเด็กปฐมวยั	กำรศึกษำ	กำรคุม้ครองเดก็	โภชนำกำร	
และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และโอกำสกำรท�ำงำนของเยำวชน

• ช่วยพัฒนำขดีควำมสำมำรถในกำรประเมนิผลในระดับประเทศ	
เพื่อให้หน่วยงำนด้ำนสังคมมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำร 
แสดงให้เห็นประโยชน์	 ประสิทธิภำพ	 และประสิทธิผลของ 
โครงกำรเพื่อเด็ก
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อีเมล: thailandao@unicef.org
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